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Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-21/2013/JT.                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt 

üléséről. 

 

Napirend: Fejlesztési célok megjelölése a 2014/2020-as Európai Uniós támogatási időszakra 

 

269/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Fejlesztési célok megjelölése a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező fejlesztési célokat 

a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakra. 

 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. Dr. Balogh Pál s. k. 

 polgármester  jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. november 4. 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 
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a 269/2013.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Fejlesztési célok a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakra 

 

1. Belvízelvezető rendszer további kiépítése: Abony mélyen fekvő település, mely 2000 óta 

a szeszélyes időjárás miatt belvíz szempontjából fokozottan veszélyes. A város északkeleti 

része csapadékvíz elvezető rendszer nélküli terület. Itt 1000-1500 családi házat vett körül 

rendszeresen a belvíz, esős időszakban. 2012.-ben a terület felét pályázati pénzből az „A” 

öblözet kialakításával a Máli érbe történő bekötéssel sikerült tehermentesíteni. Nagyon fontos 

belvíz védekezési szempontból a „B” öblözet vízelvezető rendszerének megvalósítása, melyre 

fedezet nem áll rendelkezésre. 

2. Gyöngyszemek Óvoda: 2012.-ben pályázatot nyújtottunk be óvodai férőhely bővítése 

tárgyában, mely elutasításra került, hiányos hiánypótlás miatt. Továbbra is indokolt 3 új 

csoportszoba kialakítása és a régi, elavult óvoda korszerűsítése.   

3.Energiakorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere: A Szolnoki úti iskolaépület, 

valamint a Polgármesteri Hivatal energia-és fűtéskorszerűsítése, valamint nyílászárócseréje. 

4. P+R Buszmegálló, buszforduló: Konzorciumi keretek között pályázati pénzből P+R 

parkoló épült az abonyi vasútállomás mellett 2009.-ben. Forráshiány miatt a Volán buszok 

parkolási feltételei az előzetes tervekkel szemben nem épültek ki. A terveket a NIF Zrt.-nek 

átadtuk, mert vállalták, hogy 100% állami forrásból a buszfordulót és parkolót megépítik. A 

beruházásra nem került sor. 

5. Térfigyelő rendszer fejlesztése: A főtér térfigyelő kamera rendszere és annak központja 

elkészült, de bűnmegelőzési szempontból a rendőrség kezdeményezte a bevezető főútvonalak 

megfigyelését is, ehhez a rendszer további fejlesztése szükséges. 

6. Műemléki épületek felújítása: Országos védettség alatt álló műemléki kúriák 

állagmegóvása, felújítása NKA-ból megkezdődött, de hasznosításukig, látogathatóvá tételükig 

további felújítás szükséges az alábbi műemlékek tekintetében:  

Ungár ház, Kostyán kúria, Márton kúria, Falumúzeum. 

7. Üzletház kivitelezése: Befektetői szándék függvényében megvalósítandó beruházás az 

Üzletház kivitelezése. A helyi gazdasági élet növelése és a szolgáltatások körének bővítése 

érdekében szükséges a Kossuth téren található beépítetlen területrész hasznosítása. 

Forráshiány miatt a fedett Piac-és Vásárcsarnok megépítésével egyidejűleg nem készült el az 

üzletház, bár az engedélyes tervek szerves részét képezi. 

8. Abonyi Polgármesteri Hivatal: A gazdaságos üzemeltetéshez elengedhetetlen a több 

mint, száz éves közfunkciót ellátó épület nyílászáróinak cseréje, fűtés - és elektromos 

rendszerének korszerűsítése. 

9. Kerékpár út építése: Abony alföldi mezőváros nagy kerékpár forgalommal, ezért indokolt 

közlekedésbiztonsági szempontból járdák és kerékpárutak építése. A Nagykőrösi út és Szelei 

út teljes hosszában rendelkezünk építési tervdokumentációval. 

 

A további fejlesztési igények és célok:  

 

 Belterületi utak pormentesítése/felső réteg helyreállítása 90 km úthálózat fele nem 

rendelkezik szilárd útburkolattal (útalappal rendelkezik)   

 Külterületi utak felújítása 

 Intézményi fejlesztések szükségesek, pl.:  

- Tetőcsere a Somogyi Imre Általános Iskola főépületén és a Központi Iskolai 

Ebédlőnél 
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- Birkózó terem és Sportpályák felújítása 

- Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése 

 Közvilágítás energia hatékony fejlesztése 

 Alternatív energiát termelő energia park építése 

 Járdaépítések 

 Közmunkaprogram keretein belül növénytermesztés (gyümölcs, virág, gyógynövény) 

 Munkahelyteremtés és szakképzés 

 A civil szféra infrastrukturális fejlesztése 

 Turisztikai fejlesztések a Városi Termálfürdő és a Vadaspark vonatkozásában 

 


